Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia- CCPNI
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REUNIÃO: 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA: 13/09/2014
LOCAL: ECOARTES – PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA
INÍCIO: 09h

PRESIDENTE: Gustavo W. Tomzhinski
SUPLENTE DO PRESIDENTE: Luis Sérgio Sarahyba
VICE-PRESIDENTE: Edson Ferreira Santiago
SECRETÁRIA EXECUTIVA: Adriana dos Santos Souza
VICE-SECRETARIA EXECUTIVA: Ana Cristina Almeida

1. PARTICIPANTES
1.1.

PRESENTES
Entidades

Conselheiro (a)

Contato

1) Agência do Meio Ambiente do Adriana Santos
Município de Resende

adrianacrear@hotmail.com

2) GEAN –Grupo Excursionista
Agulhas Negras

Moisés Sulan

moises.sulam@gmail.com

3) Federação de Esportes de
Montanha do Estado do Rio de
Janeiro – FEMERJ

Edson Santiago

efsantiago333@gmail.com

4) Museu Nacional/UFRJ

Sérgio Maia Vaz
Eduardo Barros

smvaz@mn-ufrj.br
npa.ufrj@gmail.com

5) Parque Nacional do Itatiaia – Gustavo W.
ICMBio
Tomzhinski
Luiz Sérgio
Sarahyba

gtomzhinski@yahoo.com.br
gustavo.tomzhinski@icmbio.gov.br

sarahyba@ymail.com

6) CEIVAP

Vera Lúcia Teixeira veluciateixeira@yahoo.com.br

7) PRO NATURA

Marcelo de Andrade mcadoc@gmail.com
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8) Crescente Fértil

Luis Felipe Cesar
Leandro Silva

lfcesar@terra.com.br
leandrosilva007@gmail.com

9) AEDB

Nilza Macario

nilza_macario@hotmail.com

10) União dos Escoteiros

Carlos Frederico
dos Santos

presidente@escoteirosrj.org.br

11) Prefeitura Municipal de
Itatiaia

Eliana Regina Maia emaiagouvea@yahoo.com.br
Gouvêa

12) MAUATUR

Rosângela Gomes
de Souza

mauatur@viscondedemaua.org.
br

13) FEMESP

Silverio Nery

silverio@webcable.com.br

14) INAN

(24) 99833-6846

15) Associação Macaco Arteiro

Eliel de Assis
Queiroz
Ivo P.

16) Nosso Vale, Nossa Vida

Maurício de Oliveira golfinho_mar@bol.com.br

Convidados

Instituição

(24) 99262-6344

Contato

João Paulo da Silva Fetal

AMAN

fetal23@hotmail.com

Ricardo Deutsch Junior

ricdeutsch@yahoo.com.br

Pedro Paulo Melo

União dos
Escoteiros
AEDB

Alessandro Passos

ICMBio/PNI

(24) 98101-0315

Demetrius de Oliveira da Costa ICMBio/PNI

(24) 99958-8051

Vinicius Nicolino

AEDB

(24) 98146-4747

Maurício Clauzet

FEMESP

(24) 99991-1555

Nilson R. da Silva

AEDB

nilson.rodrigues@aedb.br

pedro.vnk@gmail.com
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2. EXPEDIENTE
2.1. REUNIÕES
A próxima reunião, 4ª Assembleia Ordinária de 2014, está agendada para o dia 05 de
dezembro. Também foi agendada uma Assembleia Extraordinária para o dia 17 de outubro às
14h no Ecoartes.

3.

ASSUNTOS TRATADOS

3.1. BOAS VINDAS E INFORMES DA PRESIDÊNCIA
Às 09h20min o Sr. Gustavo Tomzhinski deu início à reunião cumprimentando a todos e exibindo
o novo vídeo de apresentação do Parna Itatiaia, produzido com o apoio do Museu
Nacional/UFRJ.
Em seguida, informou que o parque recebeu dois novos analistas ambientais, que estavam
lotados em unidades de conservação do bioma amazônico, e aproveitando que vários presentes
não se conheciam, solicitou que todos se apresentassem em seguida. Assim foi feito.
Iniciando seus informes, falou sobre o andamento dos projetos do PNI: a reforma na parte alta
continua, de forma mais lenta. A reforma do centro de visitantes era pra ter sido iniciada em
agosto, mas a empresa não iniciou. Quanto ao camping, a AMAN marcará com a empresa para
ajustar alguns detalhes, esse projeto foi enviado a CCA/RJ no ano passado, e era pra ter sido
iniciado em março, mas por questões burocráticas atrasou. Está sendo prevista a melhoria da
estrutura de uso público para o planalto. Disse ainda que a biblioteca está incluída no projeto
executivo a ser iniciado agora.
Sobre a Pavimentação BR485/DNIT – RJ, disse que o DNIT agilizará essa questão, a proposta
é de que seja utilizado o “blocrete” e não asfalto. Foi incluída no projeto, a parte fluminense da
BR na Parte Alta até o km 10. Também foi proposta a instalação dos redutores de velocidade
(quebra-molas). A posição recente é que o parque concorda com a pavimentação dentro das
condicionantes, de acordo com as regras de licenciamento vigentes. O conselheiro Edson
Santiago apontou que é de suma importância, que a melhoria das condições da estrada seja
atrelada ao posto de controle na Garganta do Registro. Luis Felipe sugeriu que o traçado dessa
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pavimentação, respeite o traçado atual da estrada. O Sr. Gustavo disse que não há previsão de
mudança de traçado, apenas foi solicitado pelo PNI que fosse destinada uma ciclofaixa.
Em relação à proposta da TRC Brasil: corrida de montanha para 2015. O plano de manejo prevê
esse tipo de atividade, desde que se obedeça às normas, ao zoneamento e com medidas
mitigadoras e compensatórias. A empresa atualizou o projeto e em reuniões da CTEA e da
CTME, o projeto foi apresentado e os participantes deram suas contribuições, tais como diminuir
a passagem de dentro do parque, fazer apenas um percurso dentro do parque, incluir ações de
educação ambiental, aumentar as contrapartidas, liberar apenas a corrida de 2015, para não
impactar o parque anualmente. Estão sendo observados os detalhes da proposta, e o parque
sugeriu um percurso só. Inicialmente estava previsto entre 1.100 e 1.300 pessoas no total, uma
parte só dessas dentro do parque (200 a 300 participantes saindo 3h da praça em Mauá, e
passando no parque na parte da manhã, de forma espaçada). A contrapartida inclui 100% dos
participantes, sendo os percursos dentro ou fora do parque. O staff será grande para monitorar a
trilha.
O Sr. Maurício Clauzet elogiou a transparência nesse processo de possibilidade de realização
dessa corrida de montanha. O Sr. Luis Felipe disse que ocorreram discussões dos impactos de
corridas na Serra Fina, APASM, e sugeriu que fossem colocadas as medidas mitigadoras e que
haja um monitoramento após o evento para evitar danos. O Sr. Gustavo disse que isso está
previsto e que a empresa será responsabilizada por qualquer impacto.
Sobre a situação da regularização fundiária:
Informou que já foi recebida uma área em doação para Compensação de Reserva Legal.
A propriedade que abrange a área em que será construído o portal da Garganta do Registro já
se encontra em processo de desapropriação e que representa 5% do território do parque. Existe
a possibilidade de aquisição dessa área.

Cerca de 50% da área do parque, é de posse e domínio publicos. Está encaminhado um TAC
entre o Ministério Público federal e o ICMBio para a continuidade da regularização fundiária.
Sobre o Alsene, houve uma reunião para buscar uma solução para definir uma ação
emergencial. O Sr. Léo Cândido participou da reunião. O Sr. Gustavo disse que em sua
concepção, os trabalhos no local só devem ser iniciados quando o Alsene for de posse e
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domínio públicos para ser legalmente correto. O Sr. Marcelo Andrade se colocou á disposição
para uma reunão com a PFE – Procuradoria Federal especializada para ver a melhor forma de
passar a posse da área para o PNI. Já está na Assembléia Legislativa de Minas para que se
autorize a cessão das terras para o ICMBio.

3.2. INFORMES DA SECRETARIA/ APROVAÇÃO DA ATA

A Srª Adriana Santos falou sobre o acordo de convivência. Em seguida lembrou a todos da
próxima reunião ordinária no dia 05 de dezembro e ainda propôs o agendamento da reunião
extraordinária para a imersão no Plano de Manejo no dia 17 de outubro, sexta-feira às 14h no
Ecoartes. Todos concordaram com a data. Para essa reunião, a União dos Escoteiros do Brasil,
gentilmente imprimiu uma cópia do Resumo Executivo do Plano de Manejo para cada
instituição, que será entregue ao longo da reunião de hoje. Cada conselheiro deverá ler o
material para participar da reunião extraordinária.
Em seguida, a Sr.ª Adriana Santos apresentou o Quadro de vagas/faltas por instituição. Sendo
assim, as instituições: Associação dos Amigos, Vizinhos e Moradores da Serra Negra, Instituto
de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Associação de Moradores e Amigos de
Maringá, Maromba, Vale do Pavão e Cruzes/ASSOMAR, Associação de Moradores da Escola
Nova Terra/AMEN perderam a condição de “membros”, por terem deixado de comparecer a três
assembleias no mesmo ano, totalizando cinco ausências cada uma, desde a publicação da
portaria em 12 de abril de 2013.
As demais instituições ausentes possuem a condição de “membro nato”, ou estão representadas
pelas instituições suplentes. Sendo assim, apenas quando o Regimento Interno for alterado, as
mesmas poderão ser desligadas. Para tal, foi instituído um GT – Grupo de Trabalho composto
inicialmente por Carlos Frederico, Edson Santiago, Sérgio Sarahyba, Vera Lúcia e Nilza
Macario. O conselheiro Carlos Frederico ficou responsável por coordenar os primeiros trabalhos
do grupo, que deverá verificar a necessidade de mudança de regimento interno e após essa
análise, em caso positivo, elaborar uma minuta com a proposta de alteração ao colegiado.
Após a contagem, confirmada a presença de 15 (quinze) instituições a ata foi aprovada às
10h20min.
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PROJETO NAS ONDAS DO AMBIENTE –“RADIOPARQUE”

O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba falou sobre o projeto implementado pelo INEA que tem como

propósito fortalecer a comunicação no entorno de unidade de conservação. Acontecerá a 1ª
oficina em Mauá e a secretaria enviará os informes do processo seletivo.

3.4.

INFORMES USO PÚBLICO

O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba

falou que está tratando da disponibilização das atas das câmaras

técnicas no site do PNI, e que em breve estarão disponíveis.
Em seguida apresentou uma planilha com o planejamento das ações a desenvolvidas pelo
programa de voluntariado. Foi exibido um plano operacional, com parâmetros, horas e sistema
de motivação e reconhecimento. Hoje existem 4 voluntários oficializados e o restante provisório.
Posteriormente, exibiu um vídeo preparado pelos alunos do curso de Biologia da AEDB, sobre
as ações do voluntariado.

3.5.

INFORMES DA GESTÃOSOCIOAMBIENTAL/APRESENTAÇÃO VARAL DE IDÉIA DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Em relação à gestão socioambiental, o Sr. Luiz Sérgio Sarahyba disse que o parque participa
de vários conselhos de unidades de conservação e similares, tais como PESP,APASM,Mosaico
e foi solicitado pelo ICMBio um resumo dos fóruns do PNI (CTME, CTEA etc).

3.6.

CÂMARA TÉCNICA DE MONTANHISMO E ECOTURISMO – CTME

O Sr. Edson Santiago, Coordenador da CTME, procedeu à apresentação das ações da CTME,
dizendo que desde a última assembléia, o grupo se encontrou em quatro reuniões e realizou
três reconhecimentos/balizamento no itinerário projetado para a implantação do Circuito dos
Cinco Lagos. Também foi realizada a reunião conjunta com a CTEA para discussão da proposta
da TRC Brasil, em andamento a versão dos termos e normas para outros idiomas, em
andamento também os protocolos para ações em situações emergenciais, que irão compor o
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Plano de Contingências, apoio ao programa condutores de visitantes, com aprovação de cinco
novos condutores. Também continuam o mapeamento de áreas e locais para uso do celular no
planalto, para ser divulgado aos usuários em breve.
Será realizado nos dias 18 e 19 de outubro, por iniciativa da CTME o “Seminário de Mínimo
Impacto: Novas Vias de Escalada no PNI”.
Aproxima reunião será dia 8 de outubro, dia em que a CTME comemorará nove anos de
existência.
Convidou para o dia da montanha limpa,nos dias 20 e 21 de setembro em comemoração ao dia
da montanha limpa. inscrição por email: ctmepni@ctmepni.inf.br, a CBME está a frente,em
parceria com PNI e FEMERJ.

3.7.

INFORMES DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA

O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba apresentou os slides com as principais ações realizadas pela CTME,
por conta da impossibilidade de comparecimento da coordenadora Sr.ª Flávia Pires. Falou
sobre as reuniões ocorridas no trimestre, ainda sobre o PNIVE, disse que está em pleno
andamento, sendo que a capacitação dos universitários está em fase de finalização.
Disse ainda que foi realizada uma reunião com a S.M. de Educação de Itatiaia, e que a senhora
Lúcia Colaço, em licença maternidade será substituída pela servidora Maria Agostinho.
Em seguida, apresentou o cronograma do projeto Multiplicadores, com aulas teóricas e práticas.
As inscrições estão abertas e foram divulgadas no email pela secretaria. O curso já está na sua
quarta edição.
Sobre a cartilha educativa para comunidades do entorno, ela está em elaboração e a AEDB será
a patrocinadora. Finalizou convidando a todos para as reuniões.
3.8.

INFORMES DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DA CACHOEIRA DO ESCORREGA –
CTGE

O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba comunicou que será feita uma licitação e iniciadas as obras em
breve.
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4.0. INFORMES DOS CONSELHEIROS
A Sr.ª Vera Teixeira falou sobre um Decreto que está em três comissões para ter contribuição
dos deputados. Falou da reunião do CEIVAP dia 24, e que estão discutindo a cobrança da água
e que estão com edital aberto para PSA.

O Sr. Eliel Queiroz falou sobre a cartilha que a CTEA está elaborando, pois as ameaças estão
crescendo no entorno das ucs. Disse que a intenção é usar a cartilha com os moradores,
realizar seminários e apoio político das prefeituras. Falou ainda sobre o julgamento do “Caso
Chorume”, episódio ocorrido entre as prefeituras de Volta Redonda e Resende, com tratamento
de chorume industrial em ETE de tratamento de esgoto doméstico do município de Resende.
Informou que a audiência seria dia 11 de setembro, mas foi adiada. Disse ainda que conta com
a intervenção da CEIVAP no caso.
O Sr. Carlos Frederico sugeriu a criação de uma associação de amigos do parque, que pudesse
ter uma pessoa jurídica estabelecida e que pudesse buscar recursos por exemplo. Disse que fez
uma minuta de proposta espelhada na associação do Jardim Botânico, e que se compromete a
apresentá-la na próxima reunião e se o conselho entender que deva ser criada, dessa forma
então deliberar. O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que o parque tem interesse em ter parceiros
para atuar dessa forma, e deve-se ver se há pessoas na sociedade interessadas e também se
há interesse do conselho em participar dessa discussão.
A Sr.ª Vera Teixeira falou da existência da associação Pró-Parque criada pelo Sr.Elio Gouvea. O
Sr. Sérgio Sarahyba disse que qualquer cidadão da sociedade civil pode criar outras.
O Sr. Gustavo Tomzhinski propôs a votação. Por unanimidade o conselho votou que esse tema
não deve constar na próxima pauta, e que a criação da associação deve acontecer fora do
colegiado.
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O Sr. Luis Felipe registrou a segunda ocorrência de fogo na entrada da Serrinha, em área de
amortecimento do parque e ninguém teve conhecimento a respeito de penalização do incêndio
atual e nem de anterior, já registrado. Disse ainda que participou de um encontro de Mosaico e
que teve conhecimento que em algum âmbito do governo federal tramita a proposta de passar a
gestão das ucs de uso sustentável passem para o Ministério da Agricultura e o ICMBio fique
apenas com as de proteção integral. Ainda sugeriu como item de pauta de reunião o estudo
para verificação da viabilidade do tombamento de algumas construções do parque.
O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que essa proposta de dividir a gestão das ucs não é nova, mas
que até o momento não recebeu nenhuma notícia concreta nesse sentido. Aproveitou para
agradecer o empenho do Sérgio e do Zé Ronaldo restaurando as estufas e foi uma iniciativa que
os dois abraçaram e deu muito certo. Agradeceu o empenho de cada um, seja como
conselheiro, como voluntário, cada um que dedica seu tempo em prol do parque. Agradeceu em
especial à União dos Escoteiros por ter disponibilizado as cópias do resumo executivo do plano
de manejo.
5. ENCERRAMENTO
O Sr. Gustavo Tomzhinski desejou bom final de semana e encerrou a reunião às 12h57min.Sem
mais a declarar, eu, Adriana dos Santos Souza lavro essa ata.

